Federação Equestre Paraibana

Ata de Assembleia Geral Extraordinaria
Aos doze dias 12 do mês de Março de 2018, em segunda convocação, às 20:00 hs de conformidade
com Edital expedido dia 08 do corrente, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária para
Aprovação do Regulamento de Salto 2018 e deliberação sobre Plano de realinhamento de
entidades inadimplentes. Entidades presentes: QPEEQ representada por Maria Cléa Carvalho
Cavalcante; SHCB representada por Edouard Muguet e RPMONT representada por Hugo
Alexandre Chaves. Fazendo a abertura da Assembleia, a presidente Mariza RC Muguet
cumprimentou a todos em seguida foi designado para presidir os trabalhos o Sr. Hugo Alexandre
Chaves e para Secretariar, a Sra. Priscilla Lustosa de Lima Muguet. Com a palavra, a Sra. Mariza
Muguet prosseguiu evocando a Assembleia do dia 19 de fevereiro, cujos termos estão registrados
em Ata, em que as entidades participantes foram favoráveis ao plano de recuperação da FEPA,
tendo naquela ocasião aprovado o orçamento para 2018 com previsão de escalonamento do
débito para com a CBH. Contudo, ao convocar a AGE que ora se realiza, foi surpreendida com uma
correspondencia da Sra. Jacqueline Nardoto declarando que a Hipica Thuany permanece de fato
afastada desde primeiro de Janeiro de 2016, não tendo pretensão de voltar a filiar-se a FEPA,
embora tivesse em 18 de Janeiro p.p. designado por e-mail o Sr. Sergio Dantas Leite seu
representante em Assembleia Geral da entidade. Que da mesma forma recebera ofício da
presidente da Hipica Quatro Patas datado de 8 de março, pedindo o desligamento temporario
daquela entidade dos quadros da Federação. Exibiu cópia dessas correspondencias a que chamou
de intercorrencias lastimáveis para o hipismo paraibano, sugerindo por essa razão, a inversão
da pauta, por inutilidade do primeiro ítem. Prosseguindo, pediu que fosse registrado em Ata para
todos os efeitos o acolhimento do pedido de afastamento das Entidades supramencionadas,
ficando desde já as mesmas dispensadas de participação em atividades da FEPA, assegurandolhes porem, a possibilidade de reversão da decisão tomada, a qualquer tempo, na forma prevista
no Estatuto Social da Federação. Com relação ao segundo ítem da pauta, mostrou tambem ter
perdido seu objetivo restando apenas uma única entidade que reafirma seu compromisso com o
plano de recuperação financeira da FEPA. Com a palavra o representante da Hipica Cabo Branco
após expressar seu desacordo com a decisão intempestiva da Quatro Patas, solicitou um prazo
até o final do mês para inteirar-se do débito imputado à SHCB, originado em gestão anterior,
pedindo parcelamento do mesmo e assegurando quitá-lo até o final do ano. Não houve objeção
da Assembleia. A presidente da FEPA afirmou ainda que diante dessa reviravolta que
compromete todo o orçamento da entidade, encaminhará um relatorio circunstanciado a CBH
com um possivel pedido de moratória. E agradecendo a presença de todos deu por encerrada a
seção. Nada mais tendo sido acrescentado, eu Priscilla Lustosa de Lima Muguet lavrei a presente
Ata que vai por mim firmada, contendo no verso a lista de presença dos demais participantes.

